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Hallo iedereen,

Twee weken geleden begon de jaarlijkse conferentie van de Geological Society of America tot
het eind van die week. Normaal vlieg je dan ergens in de VS of Canada, maar ditmaal was het
online natuurlijk. Jammer, want ik had Montreal wel willen zien, of een klein gedeelte daarvan
beter gezegd, want zoveel tijd is er niet tijdens de conferentie tussen alle wetenschappelijke
sessies en het netwerken door. Ik heb vooral veel praatjes in mijn vakgebied gezien en hier en
daar enkele vragen gesteld. Ook over mijn vooraf opgenomen praatje over octopussen die
slakken en schelpen aanvielen in het verleden kreeg ik een aantal vragen. Het was goed om
weer eens enkele collega’s te zien, maar bijzonder vreemd tegelijkertijd. Hopelijk kan het
volgend jaar gewoon weer op locatie (Portland in de staat Oregon staat op het programma).
Mocht je de opgenomen presentatie willen zien, doe me dan maar een emailtje.

Afgelopen week stond vooral in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen (en de
eerste en tweekamerverkiezingen). En stemmen heeft men hier in de VS massaal gedaan ten
opzichte van vorige verkiezingen, want – naar schatting – heeft ca. 2/3 van de
stemgerechtigden gestemd ten opzichte van iets meer dan 50% in de vorige verkiezingen. Het
was een enorm spannend spektakel van dagenlang, maar gelukkig is de winnaar dan toch
bekend geworden op zaterdag. Het stemmen per post bleek voor sommigen onverwachte
wendingen te geven! Ik heb hier al 4 verkiezingen meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit
gezien. Ik voorspel dat er vele boeken en wellicht enkele documentaires over deze verkiezingen
geschreven zullen worden. Heb je ambitie, begin dan nu! Ik heb deze verkiezing behoorlijk
intensief gevolgd omdat ik zelf gestemd heb, maar ook omdat de VS een enorme invloed heeft
op de wereld (de economie van de VS is bijvoorbeeld een kwart van de hele wereld) en
natuurlijk een bondgenoot van Nederland is. Laten we zien hoe de komende maanden zullen
zijn, als alle rechtszaken zullen worden afgehandeld, en als op 20 januari de nieuwe president
zal worden ingezworen.
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Ze zijn niet snel en ook niet bang: een Carolina bidsprinkhaan op het gaas voor ons raam.

Gewerkt moest er ook worden in de afgelopen week, met name aan een beursvoorstel voor
de fossielencollectie hier. Als alles goed gaat, zal het halverwege deze maand verzonden
worden, waarna het lang wachten is tot in de zomer van volgend jaar. Een andere bijzonderheid
is dat Cristina en ik naar Harrell Station zijn geweest vorig weekend. Door de tropische storm
zeta van een aantal dagen daarvoor waren ca. 15 bomen omgewaaid zodat het pad er naar toe
vanaf de verharde weg behoorlijk versperd was. Dat moet dus dit jaar nog worden opgeruimd.

Tot de volgende keer!

Adiël
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